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Järgmisel aastal pühendutakse Audru osavallas 
teede ja taristute parendamisele

Volikogu kinnitas Pärnu linna 
arengukava aastateks 2019-
2023 ning eelarvestrateegia. 
Tegemist on strateegiadoku-
mendiga, millega planeeri-
takse Pärnu linna võimalik-
ku tulevikku ning läbi selle 
ka Audru osavalla arenguid. 

Audru osavallakeskuse juhi 
Priit Annuse sõnutsi on järg-
misel aastal investeeringud 
suunatud just eeskätt teedesse 
ja taristutesse. „Ühinemise-
le eelnevalt said valla hooned 
kõik renoveeritud, välja arvatud 
Audru kooli vana osa, seetõttu 
olemegi oma suuna seadnud sel 
aastal taristute arendamisse“ sõ-
nab Priit Annus.

Annuse sõnutsi on inves-
teeringute summa sel aastal 
suurem kui keskmiselt enne 

ühinemist. See aga annab või-
maluse arendada edasi hetkel 
Tiigi elamualal lõppevat valgus-
tatud kergliiklusteed. Ratturite-
le ja kergliiklejatele mõeldud tee 
pikendatakse Põldeotsa külani. 
Lisaks rekonstrueeritakse vana 
betoonplaatidest kõnnitee Aud-
ru bussipeatusest Pärna alleele. 

Järgmisel aastal jätkatakse 
Tiigi elamuala ühisveevärgi 
ehitamist, mille tulemusena 
saab kogu piirkond uued vee- 
ja kanalisatsioonitrassid. Priit 
Annus ütleb, et esialgselt 3 
aastale kavandatud ehitustööd 
lõpetatakse juba järgmisel aas-
tal. Osavallakeskuse juhi sõnutsi 
jätkub ka kruusateede mustka-
tete ehitamine ja olemasolevate 
mustkatete rekonstrueerimine. 

Olulise kogukonnale suuna-

tud investeeringuna saab Lavas-
saare staadion pealtvaatajate 
tribüünid. Rekonstrueeritakse 
Audru kooli parkla ning kooli 
veel seni renoveerimata sise-
ruumid.

Arengukava koostamisel 
osales üle saja oma valdkonna 
spetsialisti. Arengukava täien-
damiseks või muutmiseks tehti 
120 muudatus- või parandus-
ettepanekut. Lõpuks otsustas 
volikogu kui rahvaesindus, 
millises sõnastuses ettepanekud 
arengukavasse jäävad. Kõige 
konkreetsemalt on erinevad te-
gevused kirjas investeeringute 
kavas. Sealt leiab näiteks Pärnu 
uue silla, koolimajade ja laste-
aedade uuendamise, osavaldade 
investeeringud ja palju muud. 

Maris Moorits

Erateede kruusatoetusest
Septembris Pärnu Linnavoliko-
gu poolt vastu võetud erateedele 
kruusa eraldamise korra alusel 
oli võimalik hajaasustuses asu-
vate erateede omanikel kuni 
3.oktoobrini esitada taotlusi 
kruusa saamiseks. Eelarves oli 
kavandatud Audru osavallas 
eraldatava toetuse summaks 
15 000 eurot, kokku laekus 
38 taotlust ja taotletav toetuse 
kogusumma oli kokku 10 499 
eurot. Seega said kõik taotlused 

rahuldatud. Hanke tulemusena 
osutus soodsaimaks kruusa 
hind OÜ Nurme Teedeehitu-
se Eassalu karjääris, kust on 
taotlejatel võimalik alates 23. 
oktoobrist hakata kruusa era-
teede parendamiseks saama. 
Kruusa väljavedu ja teele lao-
tamine tuleb taotlejatel endal 
korraldada. Kruusa laadimine 
Eassalu karjääris tuleb eelnevalt 
kokku leppida OÜ Nurme Tee-
deehituse logistika-ja müügijuhi 

Kristjan Kasemets aga (telefonil 
5029 845, e-post kristjan@nur-
meteedeehitus.ee). OÜ Nurme 
Teedeehituselt on võimalik tel-
lida ka kruusa vedu. Kruusa veo 
ja laotamise kulud on taotlejate 
endi katta ning taotlejad peavad 
kruusa veo teostama hiljemalt 
30. novembriks. Toetuse eral-
damist jätkatakse ka järgmisel 
aastal ja korra kohaselt on taas 
võimalik taotlusi esitada alates 
15. maist kuni 15. juunini. (KH) 

Väikelapsed Audru osavallakeskuses
Laupäeval, 13.oktoobril kogune-
sid noored emad ja isad väikeste 
vastsündinutega pidulikule vas-
tuvõtule Audru osavallakeskuse 
saali. 

P idu l i k u le  sü nd muse -
le said kutse: Bruno Unt ja 
Maris Veinpalu poeg Paul 
Kristian´iga, Raivo Vaino 
Kadi Tiits poeg Silver´iga, 
Alo Tarre ja Tiina Oppi tütar 
Nora-Sofia´ga, Ranet ja Kai-
di Kunto tütar Kristelle´ga, 
Taavi ja Kadi Niklus poeg 
Arton´iga, Kaarel Rätsep ja 
Reeli Rehe tütar Mona´ga, 
Steven Türkson ja Kadi Saar 
tütar Kristella´ga, Aleksan-
der ja Gea Petrov poeg Ben 
Brenek´ iga,  Ol iver Leas 

ja Eli ina Sinimägi poeg 
Theodor´ iga, Andres Mat-
hiesen ja Katrina Saat poeg 
Sander´iga, Rain Reinson ja 
Maire Selberg tütar Loore ǵa, 
Paul Matiesen ja Edle Eha 
poeg Elar´iga, August ja Eili 
Kil l ing poeg Kaarel´ iga, 
Rünno ja Külli Tuka poeg 
Henry ǵa, Allar Hallmägi, Lii-
si Sildoja tütar Hanna-Mia ǵa 
ja Jaanus Tamm ja Jaana Mõt-
tus poeg Kristjan´iga.

Vastuvõtul osalejaid tervita-
sid osavallakogu esimees Jaa-
nus Põldmaa ja lastekaitses-
petsialist Sirje Järvet. Jaanus 
Põldmaa ja osavalla infospet-
sialist-registripidaja Maigi Ree-
palu andsid emadele-isadele ja 

beebidele Audru osavalla vapiga 
kaunistatud hõbelusikad ja õn-
nitluskaardid.

Pidulikust sündmusest osale-
jatele esinesid ilusate lastelaulu-
dega Audru Kooli õpilased õpe-
taja Tiia Tamme juhendamisel.

Kõigile sündmusest osaleja-
tele pakuti torti, puuvilju ja koh-
vi, sidruniga maitsestatud vett.

Maigi Reepalu sõnul said pi-
duliku sündmuse kutse lapseva-
nemad, kes lapse sünni regist-
reerimisel teatasid, et soovivad 
hõbelusika kätte saada Audru 
osavallakeskuse saalis.

Õnne, hoolivust kõigile las-
tele ja nende vanematele.

Peep Tarre

Elukohaandmeid muutmata jättes 
kaotate soodustused

Uuest aastast kustutatakse 
rahvastikuregistrist nende 
pärnakate aadressid, kes pole 
pärast kolimist enda uuest elu-
kohast teada andnud ja kelle 
aadress on registrisse kantud 
omavalitsuse täpsusega.

Omavalitsuse täpsusega re-
gistreeriti inimese aadress siis, 
kui varasema eluruumi omanik 
soovis üürniku oma majast või 
korterist välja kirjutada, kuid 
rahvastikuregistrile polnud 
teatatud isiku uuest elukohast. 
Sellised inimesed säilitasid elu-
kohast sõltuvad soodustused, 
kuigi tegelikult võis nende uus 
elukoht olla väljaspool Pärnut.

Eelmisel aastal vastu võetud 
uue rahvastikuregistri seaduse 
kohaselt kaotavad taolised oma-

valitsuse täpsusega aadressid 
kehtivuse. Isikuid, kes elukohta 
ei ole sisse kirjutatud, kaotavad 
1. jaanuarist elukohast sõltuvad 
soodustused ja neil tekib rasku-
si riigi teenuste kasutamisega, 
kaasaarvatud valmistel hääle-
tamisega.

Näiteks on rahvastikuregistri 
järgi Pärnus registreeritud ini-
mestel võimalik odavamalt par-
kida ja bussipileteid osta, saada 
sünni- ja muid toetusi. Last ei 
pruugita kooli või lasteaeda 
võtta, kui tema elukohaandmed 
puuduvad. Sissekirjutuseta ini-
mesed ei saa valida ega näiteks 
juhiluba pikendada.

Enda rahvastikuregistrijärg-
set elukohta on võimalik vaa-
data, sisenedes ID-kaardi, mo-

biili ID või mõne panga kaudu 
riigiportaali eesti.ee võib seda 
teha riigiportaalis eesti.ee või 
omavalitsusse kohale minnes.

Audru osavalla rahvastiku-
registri spetsialist võtab inimesi 
vastu Audru osavallakeskuses 
esmaspäevast neljapäevani kell 
8.00-17.00 ja reedeti kell 8.00-
16.00.

Pärnu linnavalitsus kutsub 
üles elukohaandmeid aegsas-
ti uuendama. Avastades uuel 
aastal, et te ei saa osta soodus-
hinnaga bussipiletit või laps ei 
pääse soovitud kooli, võivad 
teid rahvastikuregistriteenis-
tusse pöördumisel ees oodata 
järjekorrad. (KH) 

Uganda ametnikud tutvusid Audru osavalla 
teenuskeskusega

Osavallakeskuse juhataja Priit 
Annus võttis 28. septembril 
vastu delegatsiooni Ugandast.  
Delegatsiooni kuulusid Uganda 
avalike teenuste ministeeriumi 
ja Mbale linnavalitsuse ametni-
kud. Priit Annus tutvustas neile 
osavallakeskuse funktsioone 
ning pakutavaid teenuseid. Li-
saks huvitavale informatsioonile 
jäi ugandalasi saatma vaimustus 
Eesti puhtusest, organiseeritu-
sest ja lopsakatest puudest.

Uganda ametnikud olid 
Ees tis SA Tallinna arengu- ja 
koolituskeskuse korraldatud 
koolitusvisiidil. (KH)

Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” raames 
jagatud auhinna võitis Jõõpre kool

Haridusprogrammi “Ette-
võtlik kool” raames jagatud 
auhinna võitis Jõõpre kooli 
hoovi ehitatud ronimisrada, 
mille valmistasid kooli loov-
töö raames õpilased Kevin 
Möldre, Ranel Tomson ja Ro-
met Ubakivi õpetaja Mati Suti 
juhendamisel.

Esikohaga kaasnes 300 euro-
ne preemia, mille panid välja SA 
Pärnumaa arenduskeskus koos 
omavalitsustega.

Jõõpre Koolil on olemas sise- 
ja välijõusaal. Õpilaste eesmär-
giks oli rajada kooli õuele juba 
olemasoleva välijõusaali juurde 
ronimisrada, mis on mõeldud 
eelkõige noorematele õpilastele 
vabaaja veetmiseks pikapäeva-
rühma õuetegevuste ajal, Jõõpre 
lasteaed Jõmmu vanema rühma 
õpilastele ning ka tegutsemiseks 
pärast tunde ja koolivaheaega-
del.

Jõõpre Kool on Tervisteden-
dav Kool ning seetõttu on noorte 
teostatud töö igati koolile vajalik 
liikumisharjumuste kujundami-
sel. Ronimisraja idee pakkusid 
välja 8. klassi noormehed Romet 
Ubakivi, Ranel Tomson ja Kevin 
Möldre seoses vajadusega teha 
8. klassis loovtöö. Ronimisrada 
on olnud väga populaarne - oo-
datakse lausa järjekorras ning 
näidatakse üles vahvat visadust 
raja edukaks läbimiseks. (KH)
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Vingugaasianduri olemasolu võib päästab elusid
Käesoleva aasta algusest on Eestis 
kohustuslik paigaldada vingugaa-
siandur kõikidesse eluruumidesse, 
milles asub korstnaga ühendatud 
gaasiseade, kuid mõistlik on vastav 
andur paigaldada kõikidesse elu-
ruumidesse, kus asub näiteks puu-
küttel toimiv ahi, kamin või pliit.

Kiirabi tuvastab iga kuu mitmeid 
kordi juhtumeid, kus ahiküttega ma-
jades või korterites on vingugaasi 
kontsentratsioon lubatust kõrgem. 
Seetõttu soovitab Päästeamet paigal-
dada vingugaasianduri kõikidesse 
eluruumidesse kus asub tahkekütte-
seade. 

Vingugaasiandur hakkab tööle ju-
hul, kui vingugaasi kontsentratsioon 
õhus läheneb tasemele, mis on ohtlik 
inimese tervisele. Andurita ei ole või-
malik vingugaasi märgata, sest oma 
omadustelt on see värvitu, lõhnatu 
ja maitsetu. Vingugaasi mürgituse 
esimeseks tunnusteks on peavalu, 
peapööritus, väsimus või iiveldus. 
Ärkvel olles ei pruugi inimene neid 
sümptomeid vingugaasiga seostada 
ning une pealt üldse mitte tajuda.

Probleemid saavad tihti alguse eba-
piisavast ventilatsioonist

Ummistunud suitsulõõr ja puudulik 
ventilatsioon on vaid ühed näited mil-
lest tekivad probleemid vingugaasiga. 
Korteritesse paigaldatud pakettaknad 
takistavad värske õhu juurdevoolu ja 
ventilatsioonilõõris ei teki vajalikku 
õhuvahetust. Isegi tavaline toidukõr-
bemine võib vingugaasi tekitada ja 
põhjustada mürgistuse, kuid igapäe-
vaelus on põhiline vingugaasi tekitaja 
ikkagi liiga vara kinni pandud ahju-
siiber. Lisaks tekitavad probleeme 
vanad gaasipõletid, mida pole piisa-
valt hooldatud – nende kasutamisel 
võib mittetäieliku põlemisprotsessi 
käigus tekkidagi CO ehk vingugaas, 
mis levib nii, et meil sellest aimugi 

pole. Enamasti hukkuvad inimesed 
tulekahjudes just mürgise suitsu sisse 
hingamise tagajärjel. 

Mida teeb vingugaas meie organis-
mis

Vingugaasi inimorganismi tungi-
misel kaotab veri võime transportida 
hapnikku. Hemoglobiin, mis peaks 
veres hapnikku siduma ja transporti-
ma, hakkab hoopis vingugaasi kaasa 
haarama. Moodustub ohtlik ühend 
nimega karboksühemoglobiin ning 
inimene hakkab lämbuma. Süda 
pumpab ühe löögiga organismi laiali 
umbes klaasitäie verd, mistõttu jõuab 
vingugaas kopsudest üle organismi 
laiali väga kiiresti.

Mürgituse sümptomid olenevad 
sisse hingatava gaasi kogusest. Väi-
kese koguse korral võib tekkida pul-
seerimine oimukohtades, uimasus, 
nõrkus, peavalu, tasakaaluhäire, ko-
hin kõrvades, virvendus silmade ees, 
jalgade nõrkus, iiveldus, oksendamine, 
pisarate voolamine, köhatamisvaja-
dus. Edasi võivad esineda nägemis- ja 
kuulmishallutsinatsioonid, pulsi kiire-
nemine ning vererõhu tõus, tekib loi-
dus, unisus, teadvusekadu, hingamis-
häired. Raske mürgituse korral kaotab 
inimene teadvuse, ajutegevus lakkab, 
saabub surm. 

Suitsuandurist ei ole vingugaasi 
tuvastamisel abi

Suitsuandurist ei ole vingugaasi tu-
vastamisel abi. Vingugaasi varajaseks 
avastamiseks on vajalik paigaldada 
vingugaasiandur, mis annab märku 
vaid siis, kui vingugaasi kontsentrat-
sioon õhus hakkab lähenema tasemele, 
mis on ohtlik inimese tervisele. Üks 
vinguandur on mõeldud kasutamiseks 
ühes ruumis, sest seade näitab vaid 
anduri juures leviva CO taset.

Andur mõõdab kõige täpsemalt ini-

mese hingamiskõrgusel
Erinevalt suitsuandurist tuleb 

vingugaasiandur kinnitada ruumi 
seinale, umbes 0,5-1,5 meetri kõrgu-
sele põrandast. Kogenud spetsialistid 
soovitavad paigaldada anduri n-ö hin-
gamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, 
kus on inimese nägu diivanil istudes, 
magamistoas umbes padjakõrgusele. 
Mitmekorruselise elamu puhul soo-
vitame vingugaasianduri paigaldada 
igale korrusele. Võimalusel ka igasse 
magamistuppa. Lisainfo kodutarbija 
gaasiohutuse kohta leiab siit: https://
www.tja.ee/et/gaasiohutuse-meeles-
pea. 

Mida teha, kui vingugaasiandur 
hakkab tööle?

Esmalt tuleb kiiresti avada aknad, 
uksed ja ruum korralikult tuulutada. 
Lülita välja kõik soojusseadmed ja/
või ära kustuta tuli ahjus või pliidi 
all. Kutsuge kohale kvalifitseeritud 
tehnik, kes aitab probleemi lahenda-
da, enne ärge ise soojusseadmeid sisse 
lülitage. Kui keegi põeb vingugaasi 
mürgituse sümptomeid: peavalu, pea 
käib ringi, süda paha, oksendamine, 
kutsuge kohale kiirabi ja viivitama-
tult toimetage kannatanuid värske 
õhu kätte.

Maris Moorits
Lääne päästekeskuse 

kommunikatsioonijuht

Pärnu saab raha uisuväljaku ehitamiseks
Järgmise aasta riigieelarve projekti 
on riigikogu liikme, Pärnu linna-
volikogu esimehe Andres Metsoja 
ettepanekul lisatud raha Pärnusse 
uisuväljaku ja laskekoolituskeskuse 
rajamiseks.

Teisaldatava katuse ja jahutus-
seadmetega uisuväljak on kavas 
rajada rannastaadioni varuväljaku-
te parkla staadionipoolsesse nurka. 
Riigieelarve projektis on selleks 
300 000 eurot.

„Selleks talveks kindlasti ei jõua. 
Enne tuleb riigieelarve vastu võtta, 
seejärel hange korraldada. Uisuväl-
jak saab valmis pigem järgmise aasta 
lõpupoole,“ prognoosis abilinnapea 
Meelis Kukk.

Sama suur summa, 300 000 eu-
rot, on kavandatud Räämale Lauka 
tänavale laskekoolituskeskuse ehi-
tamiseks. Laskekeskuse soovib raja-
da Pärnumaa jahimeeste liit, linnale 
antav summa võimaldab kaasa lüüa 
näiteks tänavavõrgu ehitamisel või 
selle juurde vibustaadioni rajamisel. 

„Täpsemalt pole otsustatud,“ sõnas 
Kukk.

Kolmas Pärnumaad puututav 
toetussumma on 100 000 eurot To-
ris asuva Eesti sõjameeste mäles-
tuskiriku renoveerimiseks ja selle 
ümbruse korrastamiseks. „Teed, 
valgustid, lipumastid,“ loetles Kukk 
vajaminevaid töid, lisades, et loetelu 
pole täielik.

Investeeringutoetustest on rii-
gieelarve projektis 300 000 eurot 
Rääma sõudebaasi renoveerimiseks, 
200 000 eurot Koidula muuseumi re-
noveerimiseks ja 100 000 eurot Jõu-
lumäe tervisespordikeskuse rajatiste 
remondiks. „Linn on Koidula muu-
seumi ja Vana-Pärnu kultuurikeskuse 
hoovi kavandatava vabaõhulava pro-
jekteerimiseks juba kulutanud ligi 
25 000 eurot ning me oleme valmis 
ka omalt poolt vabaõhulava ehitamis-
se ja hooviala ümberkujundamisse 
panustama,“ kinnitas Kukk.

Kõige suuremad investeeringud 
on planeeritud Via Baltica uuenda-

miseks. Majandus- ja taristuministri 
Kadri Simsoni initsiatiivil on Pär-
nu ümbruse teelõikude neljareali-
seks ümberehitamiseks kavandatud 
järgmisel aasta 15 ja 2020. aastal 29 
miljonit eurot. Kavas on alustada po-
litsei- ja päästeameti Pärnu ühishoo-
ne ehitamisega, milleks on  tuleval 
aastal planeeritud 12,6 ja 2020. aastal 
5,9 miljonit eurot. Pärnu lennujaama 
rekonstrueerimiseks on planeeritud 
20 miljonit eurot, millest 17,3 on ka-
vandatud 2020. aasta eelarvesse.

Pärnumaalasi puudutavad veel Via 
Baltica Kernu ümbersõidu ehitus, mis 
peaks järgmisel aastal lõppema (2019. 
aasta eelarve projektis 8,5 miljonit 
eurot) ja Tallinna piiri lähedal asuva 
Tallinn-Topi teelõigu ehitus (2019. 
aasta eelarve projektis 4,9 miljonit 
eurot).

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse 

meedianõunik

Lavassaare auruvedur sai  
uue hingamise

Lavassaares asuv Eesti Muuseum-
raudtee on Eesti ainuke kitsarööp-
melise raudtee muuseum. Muuseu-
mieksponaatide hulka kuulub ka 
auruvedur, mis mõned aastad on 
remonti vajanud.

Muuseumraudtee eestvedaja Mehis 
Helme sõnutsi on peale kolmeaastast 
pausi auruvedur taas elujõus ning hu-
vilistel on taas võimalus nautida auru-
rongi sõitu. 27. – 28. oktoobril toimub 
kitsarööpmelise juurdeveoraudtee 122. 
aastapäeva tähistamiseks kahepäeva-

ne aururongi tuur. Muuseum on avatud 
mõlemal päeval 12.00 – 18.00 ja rong 
sõidab vaba graafiku alusel. Kui peaks 
tekkima tehnilisi viperusi, asendatakse 
auruvedur diiselveduriga ning rongisõi-
dud seetõttu ära ei jää. Piletihinnad on 
kehtestatud vastavalt muuseumraudtee 
kodulehel olevale hinnakirjale. Pileti 
saab lunastada kassast sularaha eest või 
kasutades kohapeal mobiilimakset. Info 
koduleheküljelt www.museumrailway.
ee. (KH)

Hooldekodu ööpäevase 
hooldusteenuse hind 

tõuseb 
Pärnu linnavalitsus nõustus Tammiste hooldekodu 
ja Jõõpre Vanurite Kodu juhataja ettepanekuga tõsta 
järgmise aasta 1. aprillist ööpäevase hooldusteenuse 
hinda: mõlemas hakkab hooldus ühekohalises toas 
maksma 730 ning kahe- ja enamakohalistes tubades 
650 eurot kuus.

Praegu tuleb Tammistes ööpäevase hooldusteenuse 
eest ühekohalises toas välja käia 695 ning kahe- ja ena-
makohalistes tubades 615 eurot kuus. Jõõpres pole ühe- 
ja kahekohaliste tubade hinda eristatud, kuid vastavalt 
Audru vallavolikogu otsusele maksab teenus valda 
sisse kirjutatud isikule praegu 600 ja muu elukohaga 
inimesele 720 eurot kuus.

Pärnu linnavalitsuse selgituse kohaselt tõusevad 
samuti iga aasta 1. aprillist vanaduspensionid. 2019. 
aasta riigieelarve projekti riigikogus tutvustades üt-
les peaminister Jüri Ratas, et tuleva aasta 1. aprillist 
tõuseb keskmine vanaduspension 7,6 protsenti. (KH)

Paaripanija pulmapaika 
kutsumise tasu kallineb 

uuest aastast
Pärnu linnavalitsusest saab soovi korral kutsuda paaripanija 
pulmapaika. Kui linnavalitsuse saalis abielludes on tsere-
moonia korraldamine tasuta, siis paaripanija oma valitud 
peopaika kutsumiseks peab rahakotti kergitama.

Abielu registreerimise õigus on vastava eksami soorita-
nud perekonnaseisuametnikel, notaritel ja vaimulikel. Pärnu 
linnavalitsuse saalis võib pärast 30 eurose riigilõivu tasumist 
abielu registreerida tasuta, raekoja saali üürimine maksab 
40 eurot tund. Kuni uue aastani maksab abielu registreerija 
väljasõit nii Audru, Tõstamaa kui Paikuse osavaldadesse 
280 eurot.

Uuest aastast tõuseb paaripanija maakonnas asuvasse 
pulmapaika kutsumise hind 350 euroni. See on samal hinna-
tasemel teiste omavalitsustega. „Aastas registreerib linnava-
litsuses abielu ligi 300 inimest. Neist kümnendik teeb seda 
raekojas, pulmapaika kutsujaid on veelgi vähem,“ selgitas 
linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute ja rahvastikure-
gistriteenistuse juhataja Kristina Jürissoo. (KH)

Lavassaare bussiliinil on uus peatus
10. oktoobrist lisandus Pärnu – San-
ga – Lavassaare bussiliinile nr 54-2 
Ecofarmi juurde uus bussipeatus, mis 
kannab nime „Palmi“.

Lisaks uuele bussipeatusele on sõi-

duplaanis uuendatud kõikide reiside 
sõiduaegu kiiremaks (sõiduplaanis kol-
lasega). Väljumisajad algpeatustest Pär-
nust ja Lavassaarest on endised. (KH)

X X X
6:50 8:00 12:30 16:30 20:30 - - pärnu 1 24 7:40 9:35 14:10 16:55 18:05
6:54 8:04 12:34 16:34 20:33 1 1 TALLInnA MAAnTEE 1 23 7:36 9:31 14:06 16:51 18:01
6:56 8:06 12:36 16:36 20:35 2 1 TOOME/EMAJÕE 1 22 7:34 9:29 14:04 16:49 17:59
6:58 8:08 12:38 16:38 20:36 3 1 VAnA-pärnu 1 21 7:32 9:27 14:02 16:47 17:57
6:59 8:09 12:39 16:39 20:37 4 1 SALME 2 20 7:31 9:26 14:01 16:46 17:56
7:01 8:11 12:41 16:41 20:39 6 2 rInGrAJA 2 18 7:29 9:24 13:59 16:44 17:54
7:04 8:14 12:44 16:44 20:41 8 2 rAuSTEESILD 1 16 7:26 9:21 13:56 16:41 17:51
7:05 8:15 12:45 16:45 20:42 9 1 SAnGA TEE 1 15 7:25 9:20 13:55 16:40 17:50
7:06 8:16 12:46 16:46 20:43 10 1 pALMI 1 14 7:24 9:19 13:54 16:39 17:49
7:07 8:18 12:48 16:48 20:45 11 1 JAAGu 1 13 7:22 9:17 13:52 16:37 17:47
7:09 8:20 12:50 16:50 20:47 12 1 SAnGAMäE 1 12 7:20 9:15 13:50 16:35 17:45
7:10 8:21 12:51 16:51 20:48 13 1 SAArE 1 11 7:19 9:14 13:49 16:34 17:44
7:11 8:22 12:52 16:52 20:49 14 1 SAArI TEE 1 10 7:18 9:13 13:48 16:33 17:43
7:12 8:23 12:53 16:53 20:50 15 1 TrIInu 1 9 7:17 9:12 13:47 16:32 17:42
7:13 8:24 12:54 16:54 20:51 16 1 rIDALEpA 2 8 7:16 9:11 13:46 16:31 17:41
7:15 8:26 12:56 16:56 20:53 18 2 AGASILLA 1 6 7:14 9:09 13:44 16:29 17:39
7:17 8:28 12:58 16:58 20:55 19 1 JÕÕprE 1 5 7:12 9:07 13:42 16:27 17:37
7:19 8:30 13:00 17:00 20:56 20 1 JÕÕprE KALMISTu 1 4 7:10 9:05 13:40 16:25 17:35
7:20 8:31 13:01 17:01 20:57 21 1 TAMMESILLA 1 3 7:09 9:04 13:39 16:24 17:34
7:22 8:33 13:03 17:03 20:59 22 1 rAuDTEE 2 2 7:07 9:02 13:37 16:22 17:32
7:24 8:35 13:05 17:05 21:01 24 2 LAVASSAArE - - 7:05 9:00 13:35 16:20 17:30

Maakonna bussiliin nr 54-2 Pärnu – Lavassaare (Sanga kaudu)
Kehtib alates 10.10.2018
Liiklus toimub iga päev
X – liiklus toimub tööpäevadel
Liini teenindab AS Hansa Bussiliinid
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Suvemeenutusi Audru Koolist
16.–20. juulil 2018 toimus Aud-
ru Koolis laste- ja noortelaager 
„Suvekool Audrus 2018 – Sc-
hola Audruensis“. Laager toi-
mus Haridusselts MTÜ Schola 
Audruensise ja Audru Kooli 
koostöös. Lastega tegelesid 
peale oma kooli õpetajate ka 
spetsialistid mujalt Eestist ning 
Läti Vabariigist.

Tegevusi pakuti lastele-noor-
tele vanuses 7-17. Laager toi-
mus vabahariduse põhimõttel. 
Iga osavõtja sai valida endale 
meeldivaid tegevusi paljude 
erinevate hulgast. Lapsed said 
sportida, laulda, tantsida, te-
geleda käsitöö ja disainimise 
ning kunstiga, õppida tundma 
loodust, näidelda draamatundi-
des ning osaleda suhtlemis- ja 
loovmõtlemise loengutes. Laag-
ri kavasse kuulus ka läti keel. 
Seda õpiti selleks, et esitada 
laule läti keeles. 

Miks just läti keel? Seda aga 
sellepärast, et laager oli rahvus-
vaheline, kaasates õpetajad 
Lätimaalt. Õpetajatööd said 
Eesti laste peal harjutada laul-
ja Rihards Berzins ning tantsija 
Arturs Devels. Tore, et laager 
sai teoks nii Eesti kui Läti Va-

bariikide 100. aastapäeva aastal.
Oma särava oleku ja rõõmsa-

meelsusega käis lastele mõtteid 
toomas ka Pärnu Haigla turun-
dusspetsialist Errit Kuldkepp. 
Samuti külastas laagrit Leho 
Lerner Lehis. Kogu laagri toi-
dumured lahendas imeosavalt 
meie tore superkokk Marek 
Sild.

Sellised suvetegevused on 
laagrit korraldanud õpetajate 
sõnul väga loovad ja pingeva-
bad, laste mõttelendu ei sega 
koolipingi rutiin ega õpeta-
jahirm. Kõik laste loodu on 
rõõmu ja tegemislusti tulemus. 
Seda näitasid ka vahva kont-
sert-etendus ning tööde näitus  
lastevanematele ja külalistele. 

Viie päeva jooksul on võimalik 
hea tahtmise ja lustimise saatel 
väga palju selgeks saada ja val-
mis meisterdada.

Suvelaagri korraldajate poolt 
suur tänu kõigile osavõtjatele ja 
mõistvatele lastevanematele!

Silvi Tolmats
Audru Kooli õpetaja

Avalikustatud on 
gümnaasiumite 

sisseastumiskatsete ajakava
Pärnu Ühisgümnaasiumi, 
Pärnu Koidula Gümnaasiumi 
ja Pärnu Sütevaka Humani-
taargümnaasiumi koolijuhid 
leppisid kokku 2019/2020 
õppeaasta uute õpi laste 
vastuvõtmise ajakavas.

Pärnu Sütevaka Humanitaar-
gümnaasiumis toimuvad sisse-
astumiskatsed 30.–31. märtsil, 
Pärnu Koidula Gümnaasiumis 
toimuvad sisseastumiskat-
sed 5.–6. aprillil ning Pärnu 
Ühisgümnaasiumis toimuvad 
katsed 8.–9. aprillil ja 11.–12. 
aprillil 2019 aastal.

Ü hiselt  lepit i  kok k u , 
et gümnaasiumid ei nõua 
sisseastumiskatsed edukalt 
soor itanud või katseteta 

(olü mpia ad i ,  k u t se  või 
stipendiumi alusel) õppima 
oodatud õpilastelt kinnitust 
õppima asumise kohta enne 28. 
aprilli 2019. Seda põhjusel, et 
õpilastel oleks võimalus soovi 
korral kandideerida kõikidesse 
gümnaasiumitesse ning et 
anda noorele olulise otsuse ja 
valiku langetamiseks vajalik 
järelemõtlemise aeg. Õpilasele 
hoitakse gümnaasiumikohta 
k un i 28.  apr i l l i n i .  Kui 
sisseastuja ei ole 28. aprilliks 
valitud gümnaasiumit oma 
otsusest teavitanud, saab 
gümnaasium vabaks jäänud 
koha täita paremusjärjestuses 
järgmise kandidaadiga. (KH)

Pärnu haridustöötajate palga alammäär tõuseb
Pärnu linnavolikogu võttis 
vastu ühinenud omavalitsuse 
haridusasutuste töötajate pal-
gajuhendi, milles kehtestatakse 
uued, senisest kõrgemad palga 
alammäärad.

Riigieelarvest finantseerita-
vate põhikooli ja gümnaasiumi 
õpetajate töötasu alammäära 
kehtestab vabariigi valitsus. 
2018. aastal on see 1150 eurot 
kuus, järgmisel aastal eeldata-
valt 1250. Volikogu sidus koha-
likust eelarvest finantseeritava-
te lasteaiaõpetajate, huvikoolide 
õpetajate ja tugispetsialistide 
palga alammäärad õpetajate 
alammääraga, mis tagab neile 
püsiva palgatõusu.

Lisaks sõltub alammäär hari-

dustasemest. Magistrikraadiga 
lasteaiaõpetajate töötasu alam-
määr on sel aastal 95% (1092,50 
eurot) ja järgmisel aastal 100% 
(eeldatavalt 1250 eurot) üldha-
riduskooli õpetaja alammäärast. 

Bakalaureusekraadiga laste-
aiaõpetajate töötasu alammäär 
on tänavu 90% (1035 eurot) 
ja tõuseb järgmisest aastast 
95%ni (prognoositav 1187,50 
eurot) õpetaja alammäärast. 
Muu nõuetele vastava haridu-
sega lasteaiaõpetajate töötasu 
alammäär on sel aastal 85% 
(977,50 eurot) ja järgmisel aastal 
90% (prognoositav 1125 eurot) 
õpetaja alammäärast.

„Kuna riigi prioriteediks 
on olnud üldhariduskoolide 

õpetajate keskmisest suurem 
palgatõus, jäid huvihariduses 
hõivatud õpetajate palgad jär-
jest enam kolleegidest maha. 
Koostöös haridusosakonna ja 
huvikoolidega töötati välja uued 
alused, mis võimaldavad suu-
rema koormuse puhul teenida 
kõrgemat palka,“ selgitas abi-
linnapea Marko Šorin.

Huvikoolide õpetajate (seal-
hulgas treenerite ja klaverisaat-
jate) töötasu alammäär hakkab 
sõltuma tundide arvust. Täis-
töökohaga huvikooli õpetajaks 
peetakse pedagoogi, kellel on 
õppeaastas vähemalt 735 tun-
di. 35 nädalase õppeperioodi 
jooksul tähendab see 21 tundi 
nädalas.

Tõsteti ka haridusasutuste 
muude töötajate töötasu alam-
määra, mis on tänavu kõrgha-
ridusega erialaspetsialistidel 
720, keskeriharidusega eri-
alaspetsialistidel 620 ja teistel 
530 eurot kuus. Uuest aastast 
on kõrgharidusega erialaspet-
sialistide töötasu alammäär 75% 
õppeaastale eelnenud kalendri-
aasta baasmäärast (765 eurot), 
keskeriharidusega erialaspet-
sialistide töötasu alammäär 
65% baasmäärast (663 eurot) 
ning keskastme spetsialistidel, 
keskharidusega spetsialistidel, 
kantselei- ja teenindustöötajatel 
ning oskustöölistel 55% baas-
määrast (561 eurot). (KH)

Audru noortekeskus ootab 
huvilisi argipäeviti aega veetma

Audru noortekeskus ootab kõi-
ki noori veetma oma vaba aega 
Audru kultuurikeskusesse sis-
se seatud noortetoas.  Hubases 
keskkonnas on võimalus män-
gida piljardit, õhuhokit, lauaten-
nist, lauajalgpalli ning erinevaid 
laua- ja kaardimänge. Lisaks on 
noortekeskuses võimalus kasu-
tada uusimaid mängukonsoole 
ja arvuteid. Lisaks tavaõhtute 
tegemistele korraldab noor-
tekeskus igakuiselt erinevaid 
töötube ja kokandusringe. 
Täpsema tegevuskava toimu-
vast leiab Audru noortekeskuse 
Facebooki või vabaajakeskus.
ee lehelt. Keskus on avatud es-
maspäevast reedeni, kell 13.00 – 
19.00 . Sellest sügisest on Audru 
noortekeskuses ametis ka uus 
noorsootöötaja. Margit Vellend 
on Audru kooli vilistlane, kes 
on lõpetanud sotsiaaltöö eriala 
Tallinna Ülikoolis. (KH)

Audru noortekeskuse 
noorsootöötaja Margit 
Vellend. Foto: Mailiis Ollino

Väljas puhub tugev tuul,
ulub kurvalt uu ja uu.
Lehti puu pealt alla langeb,
rehaga neid riisud pange.

Selle aasta vägev sügis
talve kaugemale nügis.
Auto alla talverehv,
et ei oleks sõita kehv.

Sügis uksest sisse tuli,
kaminas põleb soe tuli.
Õues külma õhku hingad,
otsi välja müts ja kindad.

 Martti Ainsar 6. klass

Sügiseses masenduses koju ma kõmbin,
maapinda katvad porised lombid.
Värvirikkad lehed lendlevad tuules,
lindude lärmakat äralendu kuulen.
Ümberringi jälle on hämar oktoober,
mõtlen, mida november küll toob veel.
Märg ja sompus on eesootav ilm,
vihma eest varju poeb isegi kriimsilm.

 Bia-Lotta Toomast 6. klass

Raagus on puud ja varese kuub,
sajab ja kallab, raevutseb tuul.
Ränne on alanud taevas ja maal, 
külmaks taas ilmal minna on plaan.

Viljad on valmis nii rabas kui soos, 
valmib neist kindlasti maitsekas moos.
Minna on kaugele kurel ja teol,
lummavad mind kõik need sügise teod. 

 Florence Loore Ritso 6. klass

Ajaratta lood

Jõõpre kooli õpetaja ja 6. klassi õpilaste sügismõtted

JONNIPUNNID
Sügis minna veel ei taha,
talv ei taha tulla.
Jonni täis on aastaajad – 
ei nad anna alla!
Üks on kangem veel kui teine – 
veavad vägikaigast.
Pikka nina näitvad meile
igas Eesti paigas.

SUVI ON SAHVRIS
Helle Kirsi

Suvi on sahvris sadades purkides,
mõnuleb rõõmsalt küll seentes, küll kurkides,
õuntes ja pirnides, kõiksugu keedistes.
Keldris veel kartuli, porgandi, peedi sees.
Talvel ei tarvitse tõtata Türgisse,
suve võib mekkida hoidisepurgi seest. 
Kiitus ja kallistus läheb mu emale –
nautida suve võin tänu just temale.

SUHKRUST LAPSED
Helle Kirsi

Mis sa teed, kui sügis heidab
taevast vihma alla! Kuid
hoolimata sellest, leiab
õues lapsi vallatuid.

Päris laps ei vihmast ehmu –
vihm on kasvamiseks hea.
Ainult need, kes suhkrust tehtud,
vihmast lugu küll ei pea. 

KIIDULAUL
Helle Kirsi

Küll on tore – jälle Sügis 
(nagu igal aastal!)
meie õuele end nügis
Suve kandam kaasas.
Proua Suvi kogu suve
põldu hoolsalt haris. 
Härra Sügisel nüüd tuleb 
endast anda parim: 
„Võtke kartulid ja herned,
porgandid ja õunad!
Süües neid, on kere terve,
pista nii, mis jõuad!
Mina teile lihtsalt jagan
Suve maitsvat saaki.
Teie kiitma peate aga
töökat Suve. 
Vaat nii!”  

PÄEV TOIMUMISAEG RING RINGIJUHENDAJA
Esmaspäev  16.15-17.15 HIP HOP Jessica Lainde

17.15-18.15 HIP HOP Jessica Lainde
17.00-19.00 Rahvatantsurühm  

AUDRU NAISED
Maie Kalbus

Teisipäev 14.00-15.30 Rahvatantsurühm  
HOIUSPUU MEMMED

Evi Vaher

18.15-19.30 Tervisevõimlemine Kaire Nõmm
Kolmapäev  16.14-17.15 HIP HOP Jessica Lainde

17.15-18.15 HIP HOP Jessica Lainde
Neljapäev 18.15-20.15 Rahvatantsurühm  

HOIUSPUU
Kati Põldots

18.30-19.30 Aeroobika Mari-Liis Rehe
19.30-21.30 Mõisateater Mart Tõnismäe

2018/2019 
AUDRU KULTUURIKESKUSE RINGID



Lk 4 Audru leht - Oktoober 2018

Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 5621 1253. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil ajaleht@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Peep Tarre. Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
PAUL KRISTIAN UNT  04.08.2018
THEODOR LEAS  07.08.2018
SANDER MATHIESEN  08.08.2018
LOORE REINSON  15.08.2018
ELARI MATIESEN  17.08.2018
KAAREL KILLING  19.08.2018
HENRy TUKA  27.08.2018
HANNA-MIA HALLMäGI  03.09.2018
KRISTJAN TAMM  11.09.2018

KIRIKUTEATED

Laupäeval 3.11.2018 kell 10.00 toimub Jõõpre Püha Suurkannataja 
Georgiuse kirikus liturgia. Üldine hingepalve.
Info tel  5384 1350 – preester Agaton Paalberg
 5196 8992 – Helju Holm
Olete kõik oodatud.

TRANSpoRDITEENUS 
mõistliku hinnaga

KALLUR, mULTILIfT, KRAANA
kandevõime kuni 8500 kg, kasti pikkus 6 m, 

kraana pikkus 6 m
puidu, heina, mulla, kruusa, liiva (puistematerjalid), 

ehitusmaterjali, ehitusprahi ja tehnika 
transport. Kastirent, korterite/majade korrastus, 

ehitusobjektide puhastus ära veoga.

KoNTAKT
IK-Transport OÜ/Kauno Itter

+372 5332 0263/+372 5598 1931
Facebook: https://www.facebook.com/

IK-Transport-1567664169998295/

• 3 km jooks ja energiakõnd
• 9,8 km jooks ja energiakõnd
• lastejooks 400 m
• tillujooks 200 m

3 km ja 9,8 km jooks ning energiakõnd
Start 13.00 Audru osavallakeskuse eest (Pärna allee 7)
Registreerimine ja numbrite väljastamine kell 11.00-12.45 osavallakeskuses 
Osavõtutasu 3 km ja 9,8 km jooks 5€, energiakõnd 2€
Vanusegruppide arvestus 3 km ja 9,8 km distantsil:
D-2007-2008; C-2005-2006; B-2003-2004; A-2001-2002
Naised 2000-1984; NVI-1983-1974; NVII-1973 ja varem sündinud
Mehed 2000-1979; MVI-1978-1969; MVII-1968 ja varem sündinud
Autasustamine:
3 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, jooksu 
üldarvestuses 3 esimest meest ja naist autasustatakse karikaga.
9,8 km distantsi vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, jooksu 
üldarvestuses 3 esimest meest ja naist autasustatakse karikaga.

Lastejooks 400 m
Start 12.15 Lillepoe eest (Pärna allee 3a)
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00-12.00 osavallakeskuses Osa-
võtumaksuta
Vanusegruppide arvestus:
5-6a tüdrukud; 7-9a tüdrukud
5-6a poisid; 7-9a poisid
Autasustamine:
Lastejooksu vanusegruppide 3 paremat autasustatakse medaliga, igale osa-
võtjale šokolaad.

Tillujooks 200 m
Start 12.00 AS Japsi eest (Pärna allee 5)
Registreerimine ja numbrite väljastamine 11.00-11.45 osavallakeskuses
Osavõtumaksuta
Vanusegrupi arvestus:
Kuni 4-aastased (k.a) poisid ja tüdrukud
Autasustamine:
Tillujooksu 3 kiiremat autasustatakse medaliga, igale osalejale šokolaad.

Lisainfo telefonil 5804 0443
3 km ja 9,8 km distantsi jooksjate ajavõtt toimub elektrooniliselt.

9,8 km distantsil joogipunkt asub Valgeranna Golfi ees.
Auhindade loosirattas osalevad 3 km ja 9,8 km jooksjad ning energiakõnnil 
osalejad.

www.audru.ee

IX Audru Sildade Jooks
Pühapäeval, 4 . novemberil 2018, Audrus

200 m jooks

400 m jooks

3 km ring

9,8 km ring

Birch Decor Poles OÜ on kolmandat aastat turul 
tegutsev Eesti ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks 
on kasepostide tootmine interjööridesse.
Ostame metsaomanikelt kasest poste
diameetriga 5-12 cm, 
pikkus 3 m.
Hind 1,9 €/tk 
(maksetähtaeg 
7 päeva).
Postide vastuvõtt: M.E.R.P puit, Siimu tee, Ridalepa 
küla, Audru osavald.
Nõuded tarnele: 
https://birchdecorpoles.weebly.com/postide-ost.html
Palun tutvuge kvaliteeditingimustega kodulehel ja 
küsige julgelt lisa Kati Rahnel +372 517 9824 
kati.rahnel@ecobirch.eu.




